
 

 

 

 
MARISTA HIGH SCHOOL 

CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA NOVOS ALUNOS 2020 

 
 

1. Apresentação 

 

A WAY American School, em parceria com o Colégio Marista Arquidiocesano, 

realizará o Concurso de Bolsas de Estudo no Programa de High School para o ano letivo 

de 2020. O concurso é destinado a novos alunos do High School e contempla estudantes 

do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais, regularmente matriculados no 

Colégio Marista Arquidiocesano em 2019, bem como a estudantes que ingressarão no 9º 

ano do Ensino Fundamental - Anos Finais e 1º do Ensino Médio do Colégio Marista 

Arquidiocesano em 2020, já matriculados no colégio até a data da realização deste 

concurso. As referidas bolsas constituem-se em descontos de 10% (dez por cento) a 50% 

(cinquenta por cento). 

 
2. Das Inscrições 

2.1 - Para os alunos de outras instituições de ensino que ingressarão no 9º  do Ensino 

Fundamental - Anos Finais ou 1º ano do Ensino Médio do Colégio Marista 

Arquidiocesano em 2020, as inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas pelo site 

www.waybrasil.net, pelo link http://contest.waybrasil.net/, até 13/09/2019, 

anexando declaração de escolaridade ou boletim escolar. 

2.2 - Os alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais do Colégio 

Arquidiocesano que quiserem participar do Concurso de Bolsas do High School para 

2020 poderão inscrever-se gratuitamente pelo site: www.waybrasil.net, no mesmo 

link e prazo acima. 

2.3 - O comprovante de inscrição deverá ser apresentado no dia da prova, 

acompanhado de um documento de identificação original com foto: carteira de 

identidade, passaporte, carteira de trabalho ou identidade estudantil. 
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3. Das Provas 

3.1 - Data da 1ª Prova – Escrita: 20/09/2019. 

3.2 - Horário: das 14h às 17h. 

3.3 - Local: Sala 201 – Marista High School by Way American, localizada no 2º andar 

do Setor Laranja. 

3.4 - Data da 2ª Prova – Oralidade: 11/10/2019. 

3.5 - Horário: a partir das 14h, mediante agendamento. 

3.6 - Local: Sala 201 – Marista High School by Way American, localizada no 2º andar 

do Setor Laranja. 

3.7 - Serão aplicadas provas objetivas, compostas de 50 (cinquenta) questões do tipo 

múltipla escolha, envolvendo os conteúdos de Língua Inglesa, como Reading, 

Writing, Speaking, Listening Comprehension. 

3.8 - Cada questão valerá dois pontos. 

3.9 - No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) minutos em relação ao horário de início, munido de caneta 

esferográfica preta, lápis, borracha, comprovante de inscrição e documento de 

identificação com foto. 

3.10 - O tempo de permanência do candidato no local de prova será de 90 a 120 

minutos para a prova escrita e de, aproximadamente, 10 minutos para a prova oral. 

3.11- As provas e os cartões de resposta serão recolhidos, isto é, o candidato não 

poderá levar o caderno de provas. 

3.11 - O candidato que utilizar-se de meios ilícitos para a execução da prova ou 

perturbar a ordem dos trabalhos será automaticamente desclassificado deste 

concurso. 

 

4. Dos Conteúdos 

4.1 - As questões das provas objetivas poderão avaliar habilidades relacionadas à 

aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e 

avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas ao conteúdo 

programático constante deste edital. 



 

 

 

4.2 - O conteúdo da avaliação é formatado com o objetivo de determinar o nível de proficiência 

nos seguintes domínios: leitura, escrita, fala e escuta. O WIDA (World-Class Instructional Design 

and Assessment) é a ferramenta utilizada para testar estudantes bilíngues nos Estados Unidos 

da América. O Departamento de Educação desse país utiliza essa ferramenta para avaliar se as 

escolas estão aplicando corretamente os fundos governamentais destinados a suas operações. 

 

5. Dos Recursos  

5.1 - Os gabaritos oficiais das provas escritas serão divulgados no site do Colégio Marista 

Arquidiocesano, bem como no site da WAY American High School, a partir das 17h30, dia 20 de 

setembro de 2019.  

5.2 - O resultado da prova oral será divulgado com a lista de classificados no dia 04 de novembro 

de 2019, no site do Colégio Marista Arquidiocesano, bem como no site da WAY American High 

School. 

5.3 - O candidato que desejar interpor recurso contra os gabaritos oficiais deverá fazê-lo, em 

até 48 horas, após a divulgação dos gabaritos oficiais. 

5.4 - Para recorrer contra os gabaritos oficiais das provas, o candidato deverá utilizar o 

formulário específico, disponível na secretaria da WAY American School. 

5.5 - Todos os recursos serão analisados por uma comissão avaliadora da Way American High 

School e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no site da 

escola. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  

5.6 – Se, no exame de recursos, resultar anulação/alteração de questão integrante da prova, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido ou não.  

 

6. Da Classificação  

6.1 - Para a devida classificação, será considerada a nota mínima 60 (Sessenta) pontos, com 

exceção para as bolsas de estudo de 50%, cuja nota mínima é 80 (oitenta) pontos.  

6.2 - A classificação dos candidatos será divulgada em ordem decrescente. Os primeiros lugares 

serão destinados aos candidatos que obtiverem a maior nota no cômputo geral dos pontos em 

relação aos candidatos inscritos em cada uma das séries ou ano, sendo a nota mínima 60 

(sessenta) pontos.  



 

 

 

6.3 - Na hipótese de igualdade de notas, serão considerados os seguintes critérios de 

desempate: a) maior nota em Writing; b) maior nota em Speaking; c) data e hora de inscrição 

mais antiga.  

6.4 - O resultado será divulgado no dia 04 de novembro de 2019, até as 18h, no site: 

www.waybrasil.net.  

 

7. Da Premiação  

7.1 - Serão oferecidas 10 (dez) bolsas de estudo, sendo 5 (cinco) bolsas para alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental -  Anos Finais e 5 (cinco) bolsas para alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental - Anos Finais, todos obrigatoriamente alunos regularmente matriculados no 

colégio Marista Arquidiocesano, distribuídas da seguinte forma: 

 

Percentual de 

desconto 

Qtd. de bolsas -   

8º Ano 

Qtd. de bolsas -   

9º Ano 

Desconto de 50% 01 bolsa 01 bolsa.  

Desconto de 25% 02 bolsas 02 bolsas. 

Desconto de 10% 02 bolsas 02 bolsas. 

Total 5 5 

 

 7.2 - Os percentuais de descontos são pessoais, intransferíveis e incidirão sobre as 

mensalidades de janeiro a dezembro de 2020, excetuando a taxa de matrícula, que deverá ser 

paga integralmente. Tais valores não poderão ser convertidos em outras formas de crédito ou 

em Reais.  

7.3 - Os atuais alunos da WAY American School que já possuem desconto concedido pela 

Direção Financeira e forem selecionados por meio do Concurso de Bolsas deverão optar por 

um dos dois descontos. Os descontos não são cumulativos.  

7.4 - O benefício é garantido somente para o ano letivo de 2020, sendo reservado à WAY 

American School o direito de revisão do valor concedido em situações específicas, 

especialmente no que diz respeito a aproveitamento insuficiente e/ou questões disciplinares.  

7.5 - O benefício deixará de ser aplicado se houver atraso no pagamento da mensalidade.  
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8.  Disposições Gerais  

8.1 - Este regulamento encontra-se publicado no site: www.waybrasil.net, desde o dia 29 de 

agosto de 2019.  

8.2 - A efetivação de inscrição implica na concordância e na aceitação deste regulamento.  

8.3 - Os casos não tratados e as dúvidas que surgirem no processo de execução do concurso 

serão resolvidos pela direção da WAY American School. 

  

 

      Votos de muito sucesso a todos. 

 

 

 

Thiago Reis       Alan Dantas Leonardo 
  Executive Director Brazil    Coordenador de Internacionalização 

 Way American School     Colégio Marista Arquidiocesano 
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